KRZY¯ KOMANDORSKI
DLA ŒP. KSIÊDZA ZBIGNIEWA

W poprzednim wydaniu „Solidarności Podbeskidzia”
w obszernym artykule przypomnieliśmy postać zmarłego 19
czerwca 2020 roku ks. prałata Zbigniewa Powady, kapelana
podbeskidzkiej „Solidarności”. W uzupełnieniu tamtego
tekstu chcemy odnotować, że Prezydent RP Andrzej Duda
nadał Księdzu Zbigniewowi pośmiertnie Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski.
Order dla zmarłego kapłana przekazała na ręce biskupa
bielsko-żywieckiego Romana Pindla przed rozpoczęciem
mszy pogrzebowej doradca prezydenta RP Agnieszka Lenartowicz-Łysik, która odczytała również list Prezydenta RP,
jaki skierował do uczestników uroczystości pogrzebowych.
Prezydent podkreślił, że odszedł „wspaniały kapłan
i gorący patriota, kapelan podbeskidzkiej „Solidarności”
i długoletni duszpasterz ludzi pracy; człowiek głębokiej
i mocnej wiary, zawsze niezłomnie trwający przy najwyższych wartościach chrześcijańskich i narodowych”.
Andrzej Duda przypomniał, że ks. Powada pracę duszpasterską rozpoczął w szczególnie trudnym czasie stanu
wojennego, „kiedy reżim komunistyczny chciał odebrać
nam, Polakom, nadzieję na odzyskanie wolności”. Prezydent
zaznaczył, że urodzony na Śląsku Cieszyńskim duchowny
rozwinął działalność duszpasterską w różnych środowiskach: od inteligencji, przez robotników, po młodzież.
„Niósł bliźnim pociechę religijną i pomoc materialną.
Wspierał prześladowanych, dodawał odwagi, zachęcał do
aktywności. Pod Jego kierunkiem bielska fara stała się przestrzenią niezależnej myśli i kultury. Tu czerpano inspirację
z nauczania naszego wielkiego rodaka, Ojca Świętego Jana
Pawła II. Tu wystawiano spektakle i prace plastyczne, wygłaszano prelekcje i swobodniej niż gdzie indziej dyskutowano” – można przeczytać w liście.
Prezydent wyraził przekonanie, że śp. ks. Powada należał
do tych kapłanów, którzy położyli olbrzymie zasługi dla
Kościoła i Ojczyzny, „przyczyniając się do ostatecznego
zwycięstwa nad komunizmem i odzyskania przez nasz naród
własnego suwerennego państwa”.
„Niech to wysokie odznaczenie – wraz z nadanymi uprzednio Krzyżem Wolności i Solidarności oraz Medalem Stulecia
Odzyskanej Niepodległości – będzie znakiem czci, z jaką
żegna Go dzisiaj Rzeczpospolita” – napisał Prezydent RP.

PRZESUNIÊTY TERMIN

NARODZINY SOLIDARNOŒCI
– SIERPIEÑ’80
Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej informuje, że termin nadsyłania prac na konkurs „Narodziny
Solidarności – Sierpień 1980” został przedłużony do 15
września 2020 r.
Przypomnijmy: konkurs, zorganizowany dla uczczenia
40. rocznicy powstania NSZZ „Solidarność”, ma służyć
podkreśleniu znaczenia ruchu, który doprowadził do przełomu politycznego i historycznych zmian w Polsce. Konkurs
jest adresowany do ósmoklasistów ze szkół podstawowych
oraz wszystkich uczniów szkół ponadpodstawowych z województwa śląskiego.
Szczegółowe informacje (w tym także kartę zgłoszenia
i klauzulę informacyjną) znaleźć można w regulaminie
na stronie internetowej Regionalnego Ośrodka Kultury
(www.rok.bielsko.pl) oraz podbeskidzkiej „Solidarności”
(http://www.solidarnosc.org.pl/bbial/).

SKONTAKTUJ SIÊ Z NAMI

SIEDZIBY ODDZIAŁÓW

Osoby zainteresowane przynależnością do związku zawodowego lub
mające problemy w swoich zakładach pracy proszone są o kontakt z
Zarządem Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność” lub terenowymi
oddziałami naszego związku. W związku z obecną sytuacją epidemiczną zachęcamy do korzystania z kontaktu telefonicznego lub za
pośrednictwem poczty elektronicznej.

Cieszyn, ul. Głęboka 58
Przewodniczący – Michał Marek tel. 609 436 566,
e-mail: michal.bbial@solidarnosc.org.pl

ZARZĄD REGIONU PODBESKIDZIE
NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
43-300 Bielsko-Biała, ul. Adama Asnyka 19
Sekretariat: tel. 33 812 67 90
e-mail: bbial@solidarnosc.org.pl
Dział Rozwoju Związku
tel. 530 760 060, tel. 33 812 67 90
e-mail: drz.bbial@solidarnosc.org.pl
Dział Szkoleń tel. 33 812 67 52
e-mail: skarb.bbial@solidarnosc.org.pl
Dział Prawny tel. 33 812 67 53
e-mail: prawnicy.bbial@solidarnosc.org.pl

Oświęcim, ul. Śniadeckiego 21
Koordynator – Joanna Czerwik tel. 506 194 984,
e-mail: j.czerwik.bbial@solidarnosc.org.pl
Skoczów, ul. Bielska 18
Przewodniczący – Czesław Chrapek tel. 696 600 333,
e-mail: czeslawchrapek@gmail.com
Sucha Beskidzka, ul. Semika 1
Koordynator – Beata Mażul tel. 668 973 092,
e-mail: b.mazul.bbial@solidarnosc.org.pl
Żywiec, Al. Piłsudskiego 56
Przewodniczący – Andrzej Madyda tel. 603 769 965,
e-mail: sekr.bbial@solidarnosc.org.pl
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